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Tamminen Anu, jäsen  Rannikko Marjatta  

 

Ämmälä Lauri  vt. yhtymäjohtaja, talouspäällikkö 

Virta Katja  johtava lääkäri  

Kunnas Sirpa  Auran sosiaalijohtaja 

Kiiski Eveliina  Pöytyän perusturvajohtaja 

 

 

 

 

 

Elina Keloniemi-Hurttila Lauri Ämmälä 

puheenjohtaja, sihteeri  sihteeri  

KÄSITELLYT ASIAT § 122-126 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 Aika ja paikka 

 

 

 Allekirjoitukset 

  

4.8.2021 klo 17:00 taloustoimisto, Riihikoski 

 

 

Kaurila Matti                                Leino Jukka 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ 

 Aika ja paikka 

 

 

4.8.2021 taloustoimisto, Riihikoski 

PÖYTÄKIRJANOTTEET 

OIKEAKSI TODISTAA 

 

 

 

  



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 17.7.2021 162   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 122 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

   

 

 

 

§ 123 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kaurila 

Matti ja Leino Jukka. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 

4.8.2021 mennessä ja allekirjoitetaan fyysisesti taloustoimistossa. 

 

Päätös:  

   

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tamminen 

Anu ja Leino Jukka. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 4.8.2021 

mennessä ja allekirjoitetaan fyysisesti taloustoimistossa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 124 

(asia 3) 

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN PALKKAUKSEN TARKASTUS 

 

  

Johtava Lääkäri Katja Virta on lähestynyt vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälää. 

Virta toivoo johtavan lääkärin palkkauksen tarkistamista. Hän toivoo saavansa 

vastauksen heinäkuun loppuun mennessä.   

 

Johtavan lääkärin tämän hetkinen tehtäväkohtainen palkka on 8704,58 euroa 

kuukaudessa.  

 

Kuntayhtymän kokeneimpien terveyskeskuslääkäreiden keskimääräinen 

kuukausiansio vaihtelee kuukausien ja vuosien välillä, mutta on parhaimmillaan 

keskimäärin kokonaisuudessaan 10 700 euroa kuukaudessa.  

 

Johtava lääkäri kuuluu palkkahinnoittelun ulkopuolisiin viranhaltijoihin (KVTES II-

luku 6§) Esimiesten ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen pitää olla oikeassa 

suhteessa toisiinsa nähden siitä riippumatta, kuuluvatko he samaan vai eri 

palkkahinnoittelukohtaan. Esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen palkan pitää 

pääsääntöisesti olla selvästi korkeampi kuin hänen alaisensa, jollei tästä 

poikkeamiseen ole erityistä, perusteltua syytä. (KVTES II-luku 9§ mom. 3.3). 

Johtavan lääkärin tehtävän kuvassa on määritelty hallinnollisen työnosuudeksi 50 %. 

Kliinisen työnosuudeksi on määritelty 50 %. Kliinisen työn sisällöstä sovitaan 

vuosittain kuntayhtymän johtajan kanssa. 
 

 

Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 

 

  Päätösehdotus tuodaan kokoukseen.  

 

 

 

 

Päätös:  

Yhtymähallitus päättää palauttaa asian uudelleen käsittelyyn ja pyytää 

kuntayhtymän tulevaa johtajaa tekemään uudelleen valmistelun tulevalle 

yhtymähallitukselle.  
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§ 125 

(asia 4 ) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

- Ei muita asioita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§126 

(asia 5) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:40 



 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
Yhtymähallitus   Kokouspäivämäärä  Sivu 
    28.7.2021   
       165 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 122–126 
  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälä:  

 
 
 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 
  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä/yhtymähallitus 
  Yläneentie 1 
  21870 RIIHIKOSKI 

 
Pykälä:  

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
 
  



VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 

Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 
20100 TURKU 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
käyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 €. 

 
Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 
   30 päivää 

 

Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 
   30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää 
 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 
 
Valituskirja 
 

Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosite 
- päätös. johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti-
osoite. 

 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): 
nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät 

 

Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen 

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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